NIEUWSBRIEF MEI EN JUNI 2019
Berichtje voor de fietsters: Als er iemand van de fietsters valt laat je haar nooit alleen naar
huis rijden, je weet niet dat ze later nog eens valt ten gevolge van haar vorige val of zo.
Zo ben je zeker niet in orde wat verzekering betreft, dus ofwel rijdt er iemand mee met haar of je wacht tot deze
persoon opgehaald is. En voor de gevallen persoon jij rijdt ook nooit alleen naar huis laat je vergezellen of laat je
ophalen. Dit even nav een val enkele weken geleden.
Di. 7/5

50+: bingo- en babbelnamiddag. Deuren gaan open om 13u, aanvang om 13.30u.
Niet vergeten als je dit op tijd leest.

Vrij. 10/5

Wijnproefavond: aanvang om 19.30u. Bijdrage: € 16. Meer info: zie vorige nieuwsbrief. Hier zijn nog
een paar plaatsjes vrij, nog iemand die mee wil doen?

Ma. 13/5

Kookles 4: aanvang om 19u. Bijdrage: € 7,00. Hier is al voor ingeschreven maar voor wie nog mee
wil doen. Menu: tartelettes van courgette met geitenkaas, pompoen-knolseldersoep, pasta met
gegrilde asperges, citroenroomsaus en scampi, gebakken banaan met intense chocoladesaus.
Meebrengen: aardappelmesje, snijplank, keukenhanddoek en schort.

Di. 14/5

Fietsuitstap: naar de Hooibeekhoeve in Geel. Hier zijn momenteel 30 dames voor ingeschreven. Wil
je nog mee en niet ingeschreven, laat dan zo snel mogelijk iets weten aan May. Meer info zie vorige
nieuwsbrief. Flesje voor onder weg kan ook van pas komen.

Do. 16/5

Masta: demo over milieuvriendelijke producten voor het huishouden en voor je lichaam.
Bijdrage: € 2,50. Aanvang: 19.30u. Meer info zie vorige nieuwsbrief.
Vergeten in te schrijven doe het dan nog snel.

Ma. 20/5

Wandelen: Samenkomst Molenslop vertrek aldaar om 19.00u met auto’s naar De Roovertsche Leij
om daar een mooie toer te wandelen. Kom uit je zetel en stap een keertje mee het is daar heel
mooi om te wandelen.

Do. 23/5

Spellenavond: voor wie nog graag komt kaarten of een ander gezelschapsspel wil spelen spreken we
af in het Molenslop vanaf 19.00u meestal een gezellige avond.

Vrij. 24/5

Verrassingsreis naar …? Vertrek om 8u op het Marktplein. Terug thuis om +/- 20.30u. Hier zijn we
voorlopig met 42 dames. Wie nog mee wil dat kan nog. Inschrijven en betalen ten laatste
donderdag 16 mei. Meer info: zie vorige nieuwsbrief. Bijdrage: €45. We betalen nu de afrekening
van € 25,00 aan de wijkverantwoordelijke. Wie nog geen voorschot betaalde betaald nu €45.

Ma. 27/5

Kruisdag: 20.00u bij De Familie Brosens Moleneinde 18, hier is er een Eucharistieviering voor de
groei en de bloei. Met achteraf chocomelk en wafels of cake aangeboden door LG en KVLV.

Juni:
Di. 4/6

Dag fietstocht: Het zal een toer worden van rond de 80 km plaats ligt nog niet echt vast. Vertrek
9.00u aan het Parochiecentrum. Denk aan picknick= (boterhammetjes en iets te drinken) als we een
mooi plaatsje vinden en het regent niet eten we buiten. Drinken voor onderweg is een goed idee
en een goed humeur is ook welkom.

Di. 11/6

Scherpenheuvel: Vertrek fietsers om 6.10u aan het Bloemenprieeltje er zijn inschrijfstrookjes voor
het ontbijt (fietsers) en voor het middageten, dit goed lezen en invullen. Ontbijt voor de fietsers is
zelfde prijs gebleven middagmaal is €2 duurder geworden.
Wil je niet in groep eten laat ook weten op inschrijfstrookje.
Bus vertrekt 9.00u aan het markplein bijdrage bus: € 12.00. Bus wel afrekenen eten nog niet betalen
zie inschrijfstrookje.

Komt er nog aan in juni: wandelen, snookergolf, fietsweekend (deze dames krijgen zelf nog meer info).
In augustus onze trappen en happen.
Voor wie interesse heeft Pools kinderballet komt in 2020 weer naar de Kempen op woensdag 8 april, in de
namiddag treden ze op in de Wouwer. Dat kan je al noteren als je er naar toe wilt.
Je wijkverantwoordelijke…………………………………………………………………

